e-вестник на ОУ „Алеко Константинов“
www.oualeko.com

ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
ул. „Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com
РУБРИКИ:
Училищен живот
Отг. Васка Г уджева
Анета Терзиева
Детско творчество
Отг. Васка Г уджева
Анета Терзиева
Проект Успех
Отг. Весела Русева
Училище за родители
Отг. Здравка Петрова
Какъв да стана
Отг. Здравка Петрова
Библиотечно-инф. център
Отг. Елена Пенишева
Ние сме в Европа
Отг. Ангелина Велева
Езикова страница
Отг. Стела Куртева
В света на изкуството
Отг. Нина Димитрова
Забавна страница
Отг. Богдана Мумджиева
Училищно настоятелство
Карнеги Отг. Г ергана Стоицова
Шахмат

Бр. 121, година 7, 8 декември 2014 г.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Коледна елха

Първият ден на декември започна в училище с весело очакване. В стаите светеха гирляндите и играчките на коледната украса. Децата с нетърпение излязоха на двора, за да видят как ще
грейне училищната елха. С песни и стихотворения започна празничната церемония. Директорът на училището, г-н Ангелов, поздрави събралите се ученици, учители, родители и гости. Заедно с
блестящите детски очи светна и нашата елха. Дядо Коледа пожела на децата успешни и щастливи предпразнични дни. До елхата
най-радостни бяха джуджетата. Според традицията завършихме
с весело хоро.
Тодорка Тахчиева- начален учител

Отг. Димитър Илчев
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Р. Кацаров 6 а клас

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Децата сме най-скъпата и уязвима страна на всяко общество. Ние изискваме особено внимание
във всеки аспект от ежедневието. Движението по пътя, независимо дали сме и пешеходци е едно
от най-застрашаващите безопасността ни. Хвърчащите автомобили застрашават всички, не само
нас. За разлика от възрастните обаче, ние - малките все още не сме изградили навици винаги да сме
нащрек. Ние се залисваме в игрите си, в закачките и разговорите, което ни прави разсеяни и невнимателни. Ето някои съвети, предназначени както за нас - малките, така и за възрастните. Спазването
им няма да отнеме от усилията или времето ни, но може да спаси живота ни.

Мили съученици, спазвайте следните правила
за безопасно движение на пътя:
Когато пресичате:
- Движете се по вътрешната част на тротоара,
колкото се може по-далеч от платното за движение.
- Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
- Преминавайте по пешеходната пътека с
внимание, макар да имате предимство.

- Пресичайте само на зелена светлина на светофара като отново се огледате в двете посоки.
- Когато пресичате – първо се огледайте наляво,
после надясно и по средата на улицата пак наляво.
- Никога не пресичайте улицата тичайки,
между паркирани коли и пред спрял на спирка
автобус.
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- Не играйте на пътното платно и по кръсто- При натоварено кръстовище, помолете повищата, а на определените за това места.
възрастен от вас човек да преминете с него.
- Не излизайте внезапно на уличното платно.
- Не преминавайте пред и зад спряло превоз- Помнете, че на пътя има агресивни водачи
но средство, защото нямате видимост.
- Не играйте около спрели и паркирали на пътни превозни средства, които застрашават
вашата сигурност.
автомобили.

Когато сте с велосипед:
- Не излизайте на улицата с велосипед преди
да сте сигурни, че е в изправност (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го
управлявате отлично.
- Карайте велосипед на разрешените за това
места.
- Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
- Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успо-

редно с друг велосипедист и близо до моторно
превозно средство, и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение
и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или
спрете.
Вслушвайте се в съветите на нашите родители, когато ни разясняват основните правила за
движение по пътя. Вярвайте им! Те най-много от
всички желаят да опазят нашия живот и здраве!
/следва продължение/
Христо Иванов, 5 а клас

Ради

Елена Димитрова 5 а клас
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Иван Дараджански 5 в клас

Ива Франгиян 5 в клас

Калоян Горанов 3 а клас

Арда Бояджиев 5 в клас
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Мария
Стоименова
4 в клас

Мария
Минчева
5 г клас

Надежда
Милова
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Дейността на клуб "Здрави, силни и успели"
е естествено продължение на урочната работа.
Той има за цел да увеличи обема на организираната двигателна дейност с физически упражнения, игри и състезания; да съдейства за формиране на трайни потребности от и активни интереси
спрямо заниманията със спорт и самостоятелно
прилагане на средствата за физическа култура.
Включването в него позволява на всяко дете да
покаже индивидуалните си способности, да изгради нови отношения и да поеме нови отговорности. Игровият и състезателен характер на заниманията допринася за формиране на морално
- волеви качества у децата, повишава самочувствието им и увереността, че могат и успяват.

Галина Минева, ръководител на клуб

НИЕ СМЕ В ЕВРОПА

ФРАНЦИЯ

Франция е държава в Западна Европа, включваща също няколко отвъдморски територии, разположени на други континенти. Заема части от западна и югозападна Европа. Територията ѝ е 551
000 кв. км, което я нарежда на 48-мо място в света и на 3-то в Европа след Украйна и Русия.
Главна отличителна характеристика на Франция от другите европейски страни е нейният
излаз на Атлантическия океан и на Средиземно
море. Тя граничи с Монако, Андора, Германия,
Испания, Италия, Белгия, Люксембург и Швейцария. От Великобритания я отделя тесният проток
Ла Манш, под който през тунел е прокарана скоростна железопътна връзка. В политическо отношение на Франция са подчинени 4 отвъдморски
департамента с обща площ над 130 000 кв. км и
население над 2 000 000 души. Това са Мартиника, Нова Каледония, Френска Гвиана (Гиана),
Реюнион и Гваделупа.

Лавандулови полета във френската провинция
Прованс. През юни и юли склоновете на хълмовете на
Прованс са покрити със сините цветя на лавандулата.
Лавандулата расте предимно в топлите страни - такива
като Гърция, Италия, Испания и разбира се в България.
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Етретат е магнетична природна местност, която се намира в Нормандия, в северната част на
Франция. Очарователните пейзажи на Етретат са магнетично място за много хора на изкуството и
перото още от началото на 19 в, тук пристигат да творят редица велики художници
като Дега, Матис, Курбе. Самият Гид дьо
Мопасан дори избира града за свой дом,
а Виктор Юго винаги е демонстрирал привързаността си към белите скали.

Елзас е френска област на границата с
Германия. Преминавала многократно във
владение на една или друга държава. След
Първата световна война е отнета от Германия заедно с Мозел и върната на Франция.
Оверн е административен регион в южната част на Централна Франция. На неговата територия
са разположени департаментите Алие, Кантал, От Лоар и Пюи дьо Дом. Главен град е Клермон Феран. Население около 1 334 000 жители към 1 януари 2006.

Преслава Каличкова, Деница Папазова, 4а клас
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В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

Микеланджело Буонароти (1475 - 1564)
/продължение от брой 117/
От Рим Микеланджело се прехвърлил
в Сиена, където изваял
няколко големи фигури
за местната катедрала и
в 1501 г. се завърнал във
Флоренция. Градската
управа веднага му възложила да извае статуя
на Давид – един от найпрочутите библейски
герои. Тя била създадена при доста интересни
обстоятелства,
почти
случайно. Един некадърен
флорентински
скулптор трябвало да
извае образа на някакъв
пророк от дадения му
от флорентинската община мраморен блок.
Той обаче нищо не можал да направи и само

развалил блока, който
струвал цяло състояние. За да спаси колегата си, Микеланджело
се наел от разваления
мраморен блок да извае библейския овчар.
Така се появила на бял
свят една от най-прочутите скулптури. Микеланджело работил над
“Давид” повече от две
години и когато го завършил, той бил поставен на градския площад
пред флорентинската
“Синьория”, а по-късно
бил прибран в Академията и на мястото му
било поставено негово
точно копие от бронз,
което мнозина туристи
с ниска обща култура
смятат за оригинала.

През 1505 г. Микеланджело отново бил в Рим, където
страдащият от мегаломания папа Юлий II, имал за него една
меко казано грандиозна поръчка. Той искал за себе си гробница с 40 големи мраморни фигури, която да не отстъпва по
величие на Египетските пирамиди. Микеланджело изготвил
проект, който папата одобрил и изпратил скулптора в Карара
лично сам да си избере мрамора. Микеланджело прекарал
8 месеца в Карара заедно с работниците, когато Юлий II се
отказал от първоначалния проект и от него в крайна сметка
останали статуите на Мойсей и двама роби. “Мойсей” е великолепен шедьовър, с който Микеланджело сътворил своето най-съвършено олицетворение на силният човек, чиято
воля за власт и мощ не познава никакви граници.
/следва продължение/
Мария Райковска- начален учител
По материали от интернет
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Училище за родители

Децата билингви

Знаете ли, че на света има повече двуезични, отколкото едноезични хора? 66% от децата по
земята са отглеждани като билингви – тоест учат се да говорят не един, а два езика като родни.
Този процент не е случаен и идва да ни покаже, че да научим децата си да говорят от малки повече от един език може да донесе изненадващи и много продължителни ползи. Ето някои от тях:

Развитие на мозъчния потенциал

Да учиш два и повече езика едновременно
не е лесна работа, но това усилие крие сериозни благотворни въздействия върху мозъка. Неговата сила се усилва и тренира. Децата, които
изучават втори език до 5-годишната си възраст,
показват по-висока плътност на сивото вещество
в мозъка си, в сравнение с техните едноезични
връстници. Сивото вещество е онази част от мозъка, която отговаря и за езиковите способности
и контрол и комуникативните възможности.
Имайте предвид и още нещо – децата не усещат изучаването на нов език така, както ние го
усещаме – като трудност и усилие. Те се забавляват, докато учат – и го правят много по-бързо и качествено, отколкото възрастните. Наученото през
детските години (не е случаен изразът „първите 7
години”) обикновено остава за цял живот. Не чакайте да дойде моментът, когато детето разбира
достатъчно добре родния език – така че да изпитва трудност с новия, който учи. Трудността идва
единствено оттам, че нашето съзнание вече е възприело схемата и етикета „роден език” – всичко,
различно от него, се превръща в изпитание.

По-стабилна и дълготрайна памет

Според проучвания билингвите се оплакват
от проблеми с паметта минимум 3-4 години покъсно в сравнение с хората, владеещи като роден
само един език. Също както кръстословиците и
свирененто на музикален инструмент, и владеенето на повече от един езици оказва благотворно
въздействие върху качеството на паметта и изважда от нея т.нар. „познавателни резерви”.

Дисциплина

Говоренето на различни езици и превключването между тях развиват висока дисциплина и
мобилизираност, тъй като това са качества, които се изискват от билингвите. Те имат способност
за усърдно възприемане на нова информация и

възпроизвеждането й, което им е от помощ в
много житейски области. Билингвите имат посилно развити организационни качества и са поотговорни. Концентрират се по-добре.

Справят се по-лесно с четенето

Децата билингви, в резултат на способностите, които развиват при служенето си с втори език,
възприемат ло-лесно звуците и техните писмени
знаци – буквите. За разлика от децата, владеещи
един език и свикнали само с определени звуци и
букви, двуезичните деца по-безпроблемно възприемат езиковите правила. Познаването на два
езика и правилата им създава богата езикова
култура и специфичен езиков усет.

Паспорт към света

Мислите си, че английският е най-разпространеният език по света? Не е така, той се нарежда
едва на трето място след китайския и испанския. В
този смисъл, вече задължителният за всеки човек
английски въобще не е достатъчен. Ще направите огромна услуга на детето си, ако го направите
двуезично, а защо не и триезично. Бъдещето е в
езиците и колкото повече от тях владеем, толкова
по-лесно ще ни е в обучението, в професията и в
живота. Светът може и да няма граници, ако знаем много езици, те наистина са доживотна виза
за всички страни. Да не говорим, че изучаването
на един език означава и неизбежно запознанство
с културата и традициите на съответния етнос или
държава – едно незаменимо богатство.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет
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В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ

МОДЕН ДИЗАЙНЕР

Моден дизайнер е една интересна и много
творческа професия.
Най-общо дизайнерът измисля, проектира
дизайна на дрехи и аксесоари. Създава оригинални облекла или прави дизайн на облекла,
които следват вече установени модни линии.
Избира цветовете и видовете материал.
Той рисува модели за дрехи, изработва модели и реже материали по модела като се ръководи от взетите мерки, използвайки инструментите за рисуване и ножица. В работата си използва
шивашко оборудване, за да оформи модел или
образец на дреха. Модният дизайнер ръководи
и координира работници, които изрисуват и изрязват кройки и създават макети или завършени
дрехи. Той прави груба скица и детайлна рисунка на облекло или аксесоари и вписва спецификации като цвят, кройка и тип материал.
Дизайнерите често посещават модни ревюта
и преглеждат модни списания, анализират модните линии, тенденции и предпочитания на клиентите. Те подреждат модели на дрехи за срещи
на търговски представители или модни ревюта.
Обсъждат с мениджъри или клиенти идеи за
дизайн. Обединяват проучвания, направени в
областта на модата и личен вкус и знания, за да
постигнат оригинални идеи в дизайна.
Ако станете моден дизайнер, ще можете
да потърсите работа във всички модни къщи и
предприятия от шивашката промишленост.
Пожелавам ви успех в избора на професия!

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от kakvidastanem.bg

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Моята любима книга

Дневникът на един Дръндьо
„Дневникът на един Дръндьо" е моята любиГероите в нея са: Грег – Грегъри (това всъщма книга. Създадена е от Джеф Кини и има шест ност е самия Дръндьо), Родрик - неговият по–гокниги, съдържащи се в поредицата "Дръндьо".
лям брат, Мани - по-малкият му брат, родителите му и най–добрият му приятел Раули.
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Грегъри, на галено му викат Грег, е главният герой. Той е описан като вечно сърдит и оплакващ се. Постоянно влиза в спорове с брат си
Родрик, понеже той непрекъснато му погажда
номера, заяжда се и го натопява за всичко. Поради това родителите му често го наказват, а той
завижда на Мани, че на него никога не му се карат. Раули пък винаги се мъкне след Грег. Той не
е много умен, затова изпълнява всичко каквото
му каже Грег.
Има много, ама наистина много интересни случки в тази поредица, забавни моменти и
много смях, но тъй като не мога да ви разкажа за
всички, ще ви напиша само за някои от тях.
В първата книга Грег участва в една пиеса.
Надяваше се на главната роля , но получи тази
на дърво, заедно с още две други момчета. Това
първо го разочарова, после пък от скука решиха
да замерват с яйца главната
героиня, с което развалиха
и съсипаха представлението. С други думи държаха
се гадно и невъзпитано.
Във втората книга майка му го записа на плуване.
Той обаче изобщо не искаше да ходи. Било му студено, мокро, влажно и т.н.
Толкова му беше студено,
че започна да се крие в тоалетната и се увиваше целия
в тоалетна хартия – приличаше на мумия. Уговори се
с брат си Родрик да го прибере вкъщи с неговия голям микробус , но тъй
като Родрик не умееше да шофира добре и непрекъснато криволичеше по пътя, Грег се удряше, падаше и накрая реши да се прибере пеша.
Слезна от микробуса и увит като мумия се прибра до вкъщи. Беше много забавно и смешно,
защото всички го гледаха странно.
Отново във втората книга съседите на Грег му
възложиха задача да се грижи за тяхното куче.
Той се съгласи, защото щяха да му платят, а на
него му трябваха пари за една видеоигра. Както може би се досещате - нещата се объркаха.
Грег забрави да го разходи и когато стопаните се
прибраха, завариха една страшна кочина – кучето беше полудяло от скука и всичко беше в кал,
вода, боклуци и аки.

В четвъртата книга Грег и Раули бяха на море.
Доскуча им и решиха да се забавляват, но шегите им бяха груби. Отначало се подиграваха на
всички хора, после застанаха под един мост, който имаше дупчици, и те подадоха оттам едни два
лева. Хората се навеждаха да ги вземат, а те ги
прибираха и се подиграваха. Както обикновено
става обаче намериха си майстора – направиха
този номер на едни по-големи и от тях грубияни
и онези като се ядосаха, подгониха Грег и Раули,
а те едва едва се измъкнаха от шамарите.
В предпоследната книга учителят им възложи
задача да се опитат да запазят едно яйце здраво
за определено време. Грег реши, че най-сигурно
ще е ако го скрие в хладилника – идеята беше
лоша, защото майка му не знаеше за това и го сготви. Не му оставаше друго освен да занесе сготвените остатъци от яйцето в училище. Но там всички съученици му се смяха и
подиграваха, а той, горкия,
беше тъжен и смутен.
В момента започвам
шестата книга, която силно се надявам да е толкова забавна, шеговита и интересна като предишните.
Дори очаквам поредицата
да продължи да излиза, защото тя страхотно отразява
детските емоции и чувства
и аз си почивам невероятно добре с нея. Един голям
вестник казва, че е една от
най-успешните поредици
на всички времена, а друг, че е ,,на път да завладее света”. Отделям много от времето си за тази
книга, защото ме зарежда положително и от сърце ви я препоръчвам и на вас.
Виктория Александрова, 5 б клас

Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

В лесу родилась ëлочка...
В лесу родилась ëлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелëная была..

И вот она нарядная
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла!
(Детская песенка)

Первого декабря в нашей школе произошло важное событие –
зажглись огни большой праздничной ëлки.
А знаете ли вы, где и когда появилась традиция считать вечнозелëную красавицу символом главных зимних праздников – Рождества и Нового года?
Задолго до того, как люди начали праздновать Рождество, жители Древнего Египта в декабре, в самый короткий день года приносили зелëные пальмовые ветви
в свои дома как символ победы жизни над смертью.
Римляне в честь бога земледелия украшали дома
зелëными листьями в зимний праздник Сатурналий.
Жрецы-друиды вешали на дубовые ветки золотые яблоки во время празднества зимнего солнцестояния.
Первое письменное упоминание о Рождественской ëлке относится к 1605 году.
Это произошло в г. Эльзасе (принадлежавшем ранее Германии, а сейчас это часть Франции).
Летопись свидетельствует: "На Рождество здесь устанавливают в домах ëлки, а на их ветви навешивают розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишуру".
Постепенно традиция украшать ëлку распространилась по всей Европе и Америке, а в России
при Петре I появилась традиция праздновать с ëлкой Новый год.

Чем украшали рождественскую ëлку?
В 16-м веке в Германии ëлка украшалась фигурками и цветами, вырезанными из цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами, сахаром.
Вообще, традиция наряжать ëлку связана с
райским деревом, увешанным яблоками. На ветках горели восковые свечи, которые затем уступили место электрическим гирляндам. А блестящие
шары появились сравнительно недавно – примерно сто лет назад.
Макушку ëлки венчала Вифлеемская звезда.
Сейчас же ëлка – непременный атрибут зимних праздников. Она создаëт радостное настроение, приносит ожидание чуда, которое обязательно произойдëт в Новом году.

Мария Николова – учител по руски език
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Едни от най-забавните и удивителни
истории, свързани с животни
Шимпанзе гледа малки
тигърчета

Двегодишна маймунка от зоопарк в Тайланд
изненада всички с родителските си умения, като
започна да храни малки тигърчета с бутилка с
биберон.
Шимпанзето Додо не само не се страхува
от тигърчетата, но и всеки ден ги храни. Все пак
случва се да се залиса в игри и да пренебрегне
майчинските си задължения.

Котки с нощен час

Някои животни тази година впечатлиха с агресията си. След серия нападения от котки срещу опосуми в пет предградия в Сидни, властите
се принудиха да наложат вечерен час на мъркащите домашни любимци.
Само през 2010 г. са регистрирани най-малко
564 такива нападения, като остава неясно защо
котките нападат дребните бозайници при нощния им лов. От юни собствениците на котки бяха
задължени да държат домашните си любимци
вкъщи през нощта.

Горила живее при мениджъра
на зоопарка си

Тази история не е ясно дали е толкова удивителна заради животното или заради хората.
Факт е обаче, че 13-годишна женска горила от
френски зоопарк живее с мениджъра на зоологическата градина и съпругата му в техния дом, а
нощем преспива в леглото им.
Всичко започнало, когато майката на горилата отказала да я кърми. В началото и братът на
горилата също живеел с двойката, но съвместното им съжителство
било прекратено, когато той станал твърде агресивен.
Макар и странно
за някои, семейството, което никога не е
имало деца, е щастливо, че може да се
грижи за необичайния си домашен любимец, тежащ 120 кг.

Новото най-грозно куче се
казва Йода

През юни за новото най-грозно куче на света
беше обявено китайско качулато чихуахуа. Освен
титлата, то спечели и награда от 1000 долара.
Тери Шумахер, собственичката на кучето,
което се казва Йода, признала, че когато за първи път видяла животното, била убедена, че пред
нея стои плъх.
Отглеждането на особеното
куче не е тежко.
То яде същата
храна, като собствениците си, а
често придружава Тери Шумахер до работата.

Богдана Мумджиева – начален учител, по материали от интернет
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ШАХМАТ

УРОК 7: ДАМА

ДАМАТА е най-силната фигура. Тя може да се
движи като топа по хоризонтали и вертикали и
като офицера по диагоналите.
Стойността на дамата е 8-10 точки, т.е. приблизително два топа. Важно е да се запомни, че
бялата дама стои на бяло поле (d1), а черната на черно (d8).

Димитър Илчев – ръководител на шахматен клуб

РЕФЕРЕНДУМ
ОХРАНА

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Честитим
рождените дни
на всички, родени
през тази седмица,
с пожелание за радост,
здраве и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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